
A briga vai começar
A chegada da Oi e da aeiou promete elevar a teledensidade em SP. Espera-se que o
aumento da competição também melhore a qualidade e o atendimento.

chegada de mais duas ope-
radoras no mercado de
telefonia móvel em São
Paulo promete dar uma
nova cara para a competi-

ção no Estado mais rico do País. De
acordo com dados da Anatel, a teledensi-
dade em São Paulo é menor que no Rio
de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no
Distrito Federal e no Mato Grosso do Sul
(veja tabela). Uma das razões para essa
disparidade talvez seja o fato de haver
apenas três competidores, ao contrário
do resto do País que tem quatro, sem
contar a Nextel quo atua apenas no mer-
cado corporativo com serviços de
trunking. Com menos concorrentes, as
operadoras aqui instaladas se poupam
na disputa por clientes, principalmente
aqueles das classes que geram menos
receita. O fato já foi até objeto de ironia
do presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco.
Ele disse que a tarefa da Oi no Estado
não seria tão difícil, porque o mercado é
explorado por "trôs gatos gordos".

Gatos gordos ou não, o fato é que
existe um mercado, basicamente das
classes D/E, ainda não atendido pelas
atuais prestadoras. A regra geral é que o
aumento da competição gera ofertas
mais agressivas e conseqüentemente
deve elevar a baixa penetração do servi-
ço no Estado. Além disso, o mercado não
dá sinais de arrefecimento. Em julho, o
número de novas habilitações bateu
recorde pelo décimo mês consecutivo.

Analistas ouvidos pela TELETIME
acreditam que, como aconteceu no pas-
sado em. outros mercados com a entra-
da do terceiro ou do quarto player, a
chegada da Oi no Estado inteiro e da
aeiou na capital e região metropolitana
deve gerar mais demanda. E isto acaba
por beneficiar todos os competidores.
"No passado, com
a entrada do ter-
ceiro ou do quarto
player, o mercado
se aquecia ainda
mais. A tendência
é acelerar a
demanda", afirma

Jacqueline Lison, analista de telecom
da Fator Corretora.

A grande oportunidade para as duas
novas entrantes está na camada de
menor poder aquisitivo. Tanto é que as
duas empresas vêm com propostas ajus-
tadas a esse público. Ambas venderão
apenas o SIM card e a aeiou aposta nas
tarifas baixas para conquistar seu públi-
co. Na opinião de Carlos Eduardo Rocha,
managing director da Bearing Point, é
preciso que as duas elaborem planos
criativos que se encaixem no bolso desse
consumidor. "Elas não focarão em rou-
bar clientes das outras. Elas têm que
criar produtos que tenham aderência à
população não atendida", diz ele.

Mas o segredo para se obter
sucesso com as camadas mais
baixas pode estar na estrutura
de custos. Rocha acredita que

se a aeiou tiver uma estrutura enxuta ela
pode ser bem-sucedida. A aeiou conta
com 60 funcionários próprios e 20 tercei-
rizados. A sede está localizada na Vila
Madalena, em São Paulo. A empresa não
pretende ter lojas (fora o show room na
sede da empresa), mas fará acordos com
fabricantes de celulares e com o varejo
para. que estes ofereçam o SIM card da
companhia.

Apesar de ser uma operação bem
maior, Rocha, afirma que a Oi terá um
incremento apenas nos custos variáveis
e, mesmo assim, naqueles itens que
estão diretamente relacionados ao
aumento de receita, como estrutura de
atendimento. A companhia tem escritó-
rio em São Paulo com mais de 600 fun-
cionários diretos, 1,8 mil promotoras
em lojas de varejo e 5 mil funcionários
na implantação da rede. Roderlei
Generali, diretor de mercado da Oi em
São Paulo, informa que a operadora
chegará com cobertura de 90% da
população e 3G nas principais regiões.
A operação comercial deve começar na
primeira quinzena de outubro.

Portabilidade
Outro ponto que deve contribuir para

a maior movimentação do mercado pau-
lista é a portabilidade numérica, que
entra em operação na região em março
de 2009. Com a possibilidade de troca-
rem de prestadoras sem perder o núme-
ro, os clientes poderão optar por uma
das novas entrantes, com alguma vanta-
gem para a Oi, não só pela cobertura
oferecida como também pela estratégia
- bem sucedida na região I - de venda de

SIM cards.
Obviamente, os clientes

que desejarem aproveitar a
portabilidade para trocar de
empresa já terão um apare-
lho. Então bastará apenas
adquirir um chip. Tanto Oi
quanto aeiou têm a estratégia
de venda avulsa dos SIM cards
(conhecida como SM cards
only). É claro que as outras
companhias também vendem



chips avulsos. Mas uma pista, é
certa: com a portabilidade, as
empresas deverão concentrar
suas ações não mais no subsí-
dio aos aparelhos, mas sim em
campanhas para proteger a
base e investimento em quali-
dade de serviço. Na opinião de
Jacqueline, há pelo menos dois
anos as empresas mudaram
de postura, focando na quali-
dade de serviço e em ações de
proteção da base no lugar da busca
desenfreada por novos clientes.

Se por um lado a estratégia SIM
cards only foi bem-sucedia na região I,
por outro os clientes estão acostumados
com o subsídio, que lhes permite adqui-
rir novos aparelhos a preços bem abai-
xo do mercado. Com a venda do apare-
lho subsidiado, as empresas garantem o
cliente na sua base por no mínimo um
ano - a não ser que o usuário arque com
uma multa -, o que põe em xeque a tese
da tendência para o aumento da quali-
dade de serviço.

É claro que uma coisa não exclui a
outra, ou seja, a empresa pode ter agres-
sividade no subsídio e, ao mesmo tempo,
investir na qualidade de serviço. O fato é
que ao vender apenas o chip, a qualidade
se torna muito mais crítica porque o
cliente poderá mudar de operadora a
qualquer momento. "O público está acos-
tumado com o subsídio. No chip não
existe desconto. Somos reféns de uma
situação", afirma César Augusto Monteiro,
consultor da Capgemini.

Se a portabilidade e a baixa penetra-
ção jogam no time das novas entrantes,
há uma série de dificuldades nessa dispu-
ta contra as demais empresas. A Oi não
terá em São Paulo o braço de telefonia
fixa, o que lhe impede de fazer promo-
ções conjuntas. Outro ponto é a infra-es-
trutura de atendimento que a empresa
tem de ter no Estado, como lojas pró-
prias, canais de venda no varejo etc. "Isso
tudo se consegue, mas existe a variável
tempo. Temos anos de vantagem em rela-
ção a ela (Oi)", afirma Carlos Cupo, dire-
tor territorial da TIM em São Paulo.

Sobre a aeiou, Cupo observa que a
companhia atuará apenas na região de
DDD 11, que tem maior penetração em
todo o Estado. Embora o Estado tenha
penetração de 76,61 por 100 habitantes,
a região de DDD 11 tem penetração de
84,25%. "A aeiou atuará em uma área
geográfica bastante reduzida, onde a
teledensidade é bastante elevada. Os pró-
prios números que eles divulgaram são

muito pequenos em relação à
população da cidade", diz ele
em referência à meta de 500
mil assinantes em um ano.

Minutos de uso
Com sua proposta de tarifas mais

baixas e de olho no público jovem, a
aeiou corre por fora nesse cenário de
aumento da competição e aquecimento
do mercado. O presidente da compa-
nhia, José Roberto Melo da Silva, expli-
ca que a estratégia é focar sua oferta no
segmento jovem urbano. "Ofereceremos
ao usuário a possibilidade de falar três
vezes mais com o orçamento que ele
jatem", diz ele.

Enquanto as outras operadoras tra-
vam uma batalha trimestral pelo market
share, a aeiou parece não estar tão pre-
ocupada com o número de clientes.
Tanto c que apresentou uma expectativa
de apenas 500 mil assinantes em um
ano. A proposta da aeiou é privilegiar o
tempo de uso ao invés da base de clien-
tes. Para a aeiou uma base pequena
pode ser compensada com clientes que
usam bastante o celular.

Silva cita um estudo da Merrill
Lynch, segundo o qual o Brasil tem um
dos menores tempos de uso de minu-
tos do mundo (MoU, na sigla em
inglês), com 80 minutos por assinante
móvel, ante 450 minutos na índia, 350
na China e 900 nos EUA. Também
á o País com tarifa média por minuto
mais alta: US$ 0,16 ante US$ 0,02,
USS 0,03 e USS 0,06, respectivamente.
"O Brasil é a 7a economia do mundo,
mas é a penúltima em minutos fala-

dos. Só perdemos para as
Filipinas. Essa é a questão
que ninguém discute", criti-
ca o executivo.

O Brasil tem uma das
tarifas mais caras do mundo,
por causa de um desequilí-
brio na tarifa de intercone-

xão com as redes móveis - a chamada
VU-M. Por mais que as operadoras se
esforcem, a queda de tarifas tem que
respeitar esse piso imposto pela VU-M.
No entanto, as operadoras têm uma
série de bundles de serviço com fran-
quias para cada tipo de chamada,
dados etc. Além disto, hoje em dia
todas as operadoras já têm promoções
bastante agressivas para trafego on
net. No fim das contas, o usuário tem
dificuldade em saber qual c a tarifa
cobrada para cada tido de chamada.
Para Luciana Leocádio, analista de
telecom da Ativa Corretora, os planos
promocionais das outras empresas
podem compensar as tarifas mais bai-
xas oferecidas pela aeiou. "No mix,
creio que elas acabam tendo uma tarifa
média mais baixa. O que conta é quan-
to o usuário consegue falar por quanto
ele paga", analisa.

Outra característica peculiar da
estratégia da aeiou é a questão da
cobertura, A empresa tem rede própria
apenas na capital paulista e região
metropolitana. Na visão de alguns espe-
cialistas isso pode limitar seu público
alvo aos clientes de menor poder aquisi-
tivo, mesmo que esse não seja seu obje-
tivo. "As camadas mais baixas realmen-
te têm maior percepção do preço. É um
público que não se desloca muito. Mas
para o público A é um tiro no pé, porque
esse jovem vai para Atibaia, para o lito-
ral etc.", analisa Rocha, da Bearing
Point. Resta agora esperar e torcer para
que toda essa disputa se reflita também
em melhor qualidade de serviço e aten-
dimento ao cliente. (
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